
 

 

Families helpen families  
Famtofam geeft hulp aan kinderen in arme 
Armeense gezinnen! Famtofam (Family to Family) 
is een stichting die arme kinderen (en gezinnen) 
ondersteunt in het land Armenië. Famtofam richt 
zich op de Shirak regio (in de stad Gyumri) waar 
in 1988 een zware aardbeving heeft plaats 
gevonden. Bij deze aardbeving zijn destijds 
25.000 mensen om het leven gekomen. Gezinnen 
uit Fryslân trokken zich het lot en de 
omstandigheden van de kinderen in het 
aardbevingsgebied erg aan. Ze wilden de 
getroffen Armeense families en met name de 
kinderen financieel ondersteunen. Arme families 
kunnen vaak niet een bankrekening openen. Om 
deze hulp wel goed mogelijk te maken en meer te 
structureren is de stichting "Famtofam" (Family 
to family) opgericht.  
 

Het doel van de stichting Famtofam!  
De in het jaar 2000 in Kollum (Fryslânl) opgerichte 
stichting heeft in haar statuten het doel als volgt 
omschreven: 
"De stichting heeft tot doelstelling gelden te 
werven en er voor zorg te dragen dat dit geld (in 
aftrek van minimale kosten) rechtstreeks ten 
goede komt aan door een plaatselijke 
liefdadigheidsinstelling te selecteren gezinnen. 
Het geld is met name bedoeld voor primaire 
levensbehoeften van het kind en het gezin, met 
name voor het kunnen kopen van eenvoudige 
schoolbehoeften, zoals pennen en schriften, 
zodat de kinderen niet verstoken blijven van 
onderwijs. Daarnaast is verkrijgen van voldoende 
voeding een groot probleem. Rechtstreekse 
uitwisseling van contacten tussen gezinnen in 
Nederland en Armenië wordt nagestreefd." 
 

Hoe werkt Famtofam? 
Om de kinderen en gezinnen te kunnen bereiken 
die het meest behoefte hebben aan de financiële 
steun, is betrouwbare en goede medewerking in 
Armenië zelf noodzakelijk. Om die reden is ter 
plaatse een comité van Famtofam opgericht. Dit 

comité levert de namen en adressen van de 
kinderen en families uit de aardbevingsregio. 
Zodra Famtofam deze heeft ontvangen worden er 
koppelingen gemaakt met Nederlandse families 
(of organisaties) die zich bereid hebben verklaard 
om een Armeense familie te ondersteunen. 
De financiële bijdrage is vastgesteld op € 15 per 
maand. Dit bedrag voorziet in een minimaal 
voedselpakket en tegemoetkoming in de 
schoolkosten van het kind. Ieder gezin ontvangt 
dezelfde bijdrage. Famtofam garandeert dat het 
juiste bedrag bij de juiste mensen terechtkomt. 
Het geld wordt namelijk periodiek overgemaakt 
naar een bankrekening van Famtofam in 
Armenië. Betrokkenen melden zich bij de bank, 
moeten zich legitimeren en kunnen dan hun geld 
opnemen. Het geld dat u geeft komt dus geheel 
terecht op de goede plek.  
Doordat Famtofam eigen contactpersonen heeft 
in Armenië, is het mogelijk dat u persoonlijk 
contact onderhoudt met het kind dat u 
ondersteunt in Armenië. Dit contact gaat per e-
mail. Heeft u zelf geen e-mailadres, dan ontvangt 
u de brief via onze stichting. Famtofam probeert 
ervoor te zorgen dat de ondersteunende families 
eenmaal per jaar een bericht ontvangen. Op dit 
moment worden 240 kinderen ondersteund. 
 

Wat kunt u doen? 
Famtofam streeft er voortdurend naar het aantal 
sponsoren uit te breiden. Helpt u mee om 
Famtofam in staat te stellen dit werk te blijven 
doen?  
 
Dat kan op 2 manieren: 
 

1. Door een kind te sponsoren voor € 15 per 
maand. Inschrijven kan via de website 
maar een belletje/email naar een 
bestuurslid mag ook. 

2. Door een gift over te maken op de 
bankrekening van Famtofam (IBAN 
NL62RABO0392325721 ten name van  
Famtofam). 

 


